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يف مسجد مبارك ،إسالم آابد تلفورد بريطانيا

استأنف حضرته يف ذكر الصحابة البدريني وأفرد اخلطبة للحديث عن الصحايب عبد هللا بن عمرو رضي
هللا عنه.
ت َع هم ِِت تَ ْب ِكي ،فبدأت
اَّللُ َعْن ُه َما قَ َ
اَّللِ َر ِض َي ه
يف رواية أن َجابَِر بْ َن َعْب ِد ه
ال :لَ هما جيئ بَِب يوم أحد َج َعلَ ْ
اَّللُ َعلَْي ِه
أبكي أيضا ،فنهاين الناس ،ولكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يَْن َهين .فَ َق َ
صلهى ه
ال النِ ُّ
هِب َ
وسلهم :تَبكون عليه أَو ََل تَبكون ،فما َزالَت الْم َالئِ َكةُ تُ ِظلُّه ِب ِ ِ
ُ ْ
ْ ْ
ََ َ ْ
َجن َحت َها َح هَّت َرفَ ْعتُ ُموهُ
َ ْ َ
ختلتف الرواايت حول شهداء أحد ففي البعض أن النِب صلى هللا عليه وسلم مل يصل على أحد منهم

قط ،ويف أخرى أنه صلى على محزة رضي هللا عنه فقط ويف أخرى أنه صلى عليهم بعد مثانية أعوام.
واألقوى بينها رواية جابر بن عبد هللا هي أقوى الرواايت حيث ورد فيها أن النِب صلى هللا عليه وسلم
يصل عليهم.
أمر بدفن شهداء أحد بدمائهم ،فلم يغ هسلوا ومل ّ
سول هللا
ُحد ،لقيه َر ُ
عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه قال ما معناه :ل هما قُتِ َل ُ
عبد هللا بن حرام يوم أ ُ
وديْنا ،قال :أفال
 ،فقال :اي جابر! ما ل أراك ُمن َكسرا؟ قال ::اي رسول هللا! استُ ْش ِهد أب وترك عياَل َ
أحدا ُّ
قط هإَل من وراء حجاب ومن
أبش ُرك مبا لقي هللاُ به أابك؟ قال :بلى اي رسول هللا! قال :ما كلهم هللا ً
ِّ
ِ
ب اله ِذ ِ
َحيَاء ِعْن َد َرِِّبِ ْم يُْرَزقُو َن( .آل
ين قُتلُوا ِيف َسبِ ِيل هللا أ َْم َوا ًت بَ ْل أ ْ
أجله أنزل هللا تعاىلَ :وَلَ ََْت َس َ ه َ
عمران169:
ِ
ِ
َع ْن َجابِر َر ِضي هللاُ َعْنهُ قَ َ ِ
صلهى هللاُ َعلَْي ِه
ت النِ ه
استَ َعْن ُ
يف َعْب ُد هللا بْ ُن َع ْم ِرو بْ ِن َحَرام َو َعلَْيه َديْن فَ ْ
هِب َ
ال تُ ُو َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هِب
صلهى هللاُ َعلَْيه َو َسله َم إِلَْي ِه ْم فَلَ ْم يَ ْف َعلُوا فَ َق َ
َو َسله َم َعلَى غَُرَمائه أَ ْن يَ َ
ال ِل النِ ُّ
ب النِ ُّ
هِب َ
ضعُوا م ْن َديْنه فَطَلَ َ
ِ
ل
َصنَافًا الْ َع ْج َوَة َعلَى ِح َدة َو َع ْذ َق َزيْد َعلَى ِح َدة ثُه أ َْرِس ْل إِ َ ه
صنِّ ْ
ف َتََْرَك أ ْ
ب فَ َ
َ
صلهى هللاُ َعلَْيه َو َسله َم ا ْذ َه ْ
ت ثُه أ َْر َسلْ ُ ِ
ِ ه
هِب َ ه
ال كِ ْل لِلْ َق ْوِم
س َعلَى أ َْع َالهُ أ َْو ِيف َو َس ِط ِه ثُه قَ َ
فَ َف َعلْ ُ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم فَ َجاءَ فَ َجلَ َ
ت إ َىل النِ ِّ
ِ
ِ
ِ
ص ِمْنهُ َش ْيء( .صحيح البخاري ،كتاب البيوع)
فَكلْتُ ُه ْم َح هَّت أ َْوفَ ْي تُ ُه ْم الهذي ََلُْم َوبَق َي َتَِْري َكأَنههُ َملْ يَْن ُق ْ
ِ
خرشة ،وهو من األنصار من بين ساعدة من اخلزرج ،آخى
والصحاب التال هو أبو دُجانة سـماك بن َ
النِب  بني عتبة بن غزوان وبني أب دجانة .شهد أبو دجانة بدرا وأحدا واملشاهد كلها مع النِب ،
وهو من الصحابة الكبار يف األنصار وكانت له مقامات حممودة يف مغازي رسول هللا  ،كان يُبدي
شجاعة عظيمة يف املعارك وكان فارسا ابرعا ،وكانت له عصابة محراء َل يرتديها إَل يف املعارك .فإذا
اعتصب ِبا علم الناس أنه سيقاتل  .وقال حممد بن عمر :شهد أحدا أيضا مع عصابته وثبت مع النِب

 وابيعه على املوت ،ودافع هو ومصعب بن عمري عن رسول هللا  أميا دفاع ،ويومها أُصيب أبو دجانة
كثريا واستُشهد مصعب بن عمري.
عن أَنَس أَ هن رس َ ِ
ِ
ال َم ْن ََيْ ُخ ُذ ِم ِّين َه َذا فَبَ َسطُوا أَيْ ِديَ ُه ْم
ُحد فَ َق َ
صلهى هللاُ َعلَْيه َو َسله َم أ َ
ول هللا َ
َخ َذ َسْي ًفا يَ ْوَم أ ُ
َُ
َْ
َح َج َم الَْق ْومُ فَ َق َ
ال فَ َم ْن ََيْ ُخ ُذهُ ِِبَ ِّق ِه قَ َ
ول أَ َن أَ َن قَ َ
ُكلُّ إِنْ َسان ِمنْ ُه ْم يَ ُق ُ
ال ِِسَ ُ
اك بْ ُن َخَر َشةَ أَبُو ُد َجانَةَ
ال فَأ ْ
ِ
ِ
ني( .صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة)
آخ ُذهُ ِِبَ ِّق ِه قَ َ
َخ َذهُ فَ َفلَ َق بِه َه َام الْ ُم ْش ِرك َ
ال فَأ َ
أَ َن ُ
ويف رواية :كانت املرأة هند زوجة أب سفيان ،والنساء معها يضربن ابلدفوف خلف الرجال حيرضن.
ووىل ،وقال
ملا رفع أبو دجانة سيفه عليها ندت :اي لصخر! فلم جيبها أحد ،فأهوى أبو دجانة سيفه ّ
كرهت أن أضرب بسيف رسول هللا  امرأة َل نصر َلا.
عندما سأله الزبري عن ذلكُ :
وقد ورد عن النِب صلى هللا عليه وسلم أن أب دجانة قد صدق القتال يوم أحد.
شهد أبو دجانة اليمامة واستشهد فيها وهو فيمن اشتك يف قتل مسيلمة الكذاب .فكانت لبين حنيفة
حديقة يف اليمامة الِت قاتلوا فيها حماصرين فلم جيد املسلمون فرصة لدخوَلا .فقال أبو دجانة للمسلمني:
ألقوين يف احلديقة ،ففعلوا .ولكن بسبب سقوطه يف اجلانب اآلخر كسرت ِرجله ،ومع ذلك ظل حيارب
على ابب احلديقة ،وأزاح املشركني من هنالك فدخلها املسلمون.
قال لصاحبه ذات مرة وهو مريض :ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتني ،أما إحدامها فكنت َل
أتكلم فيما َل يعنيين ،وأما األخرى فكان قلِب للمسلمني سليما.
هنا ينتهي ذكر سواحنه.

ث صلى حضرته اجلنازة على بعض املرحومني :الشهيد السيد حمبوب خا ْن بن السيد جالل خا ْن من

حمافظة بيشاور بباكستان .وقد قتله املعارضون إبطالق الرصاص عليه يف الساعة الثامنة صبيحة يوم
 2020/11/8يف قرية "شيخ حممد" يف حمافظة بيشاور ،إن هلل وإن إليه راجعون.
كان عمر الشهيد  80سنة تقريبا ،كان الشهيد أمحداي ابلوَلدة .كان يتمتع خبصال محيدة كثرية ،فكان
يداوم على التهجد وكان نبيال ومضيافا وكرميا ،كما كان عنده جنون بنشر الدعوة ،وكان يتقدم دوما يف
تبليغ رسالة احلق.
اجلنازة الثانية للداعية األمحدي فخر أمحد فرخ احملرتم يف ابكستان ،فقد تويف هو وابنُه العزيز احتشام

عبد هللا يف حادث سري يف  2020/11/1يف الساعة السادسة والربع مساء وكان عائدا من أمحد نغر،
إن هلل وإن إليه راجعون .كانت احلادثة خطرية جدا إذ قد تويف األب واَلبن كالمها فورا .كان السيد فخر
أول أمحدي يف عائلته .ختهرج املرحوم يف  1996يف اجلامعة
بفضل هللا منخرطا يف نظام الوصية ،كان َ
األمحدية بربوة ،وخدم اجلماعة يف شَّت مناطق ابكستان ،ث أرسل داعيةً إىل ساحل العاج وبعد العودة

من هناك كان خيدم اجلماعة يف أمحد نغر منذ مثاين سنوات .تزوج املرحوم السيد َة طاهرة فخر ابنة السيد
علي أصغر احملتم .فولدت له أربع بنات وابنًا اِسه احتشام عبد هللا الذي تويف يف هذا احلادث مع والده.
لقد آثر الدين على الدينا دوما ويف كل جمال ،كان كرميا مضيافا .وكانت له عالقات الصداقة مع أوَلده
كما كان ينصح أوَلده أيضا أهنم أوَلد واقف احلياة وداعية ،لذ ا جيب أن يؤثروا الدين على الدنيا دوما
ويقدموا لآلخرين منوذجا حسنا.
رفع هللا درجات املرحوم وحفظ زوجته وبناته ونصرهن وفهر َج كل كرِبن وصعوبتهن مستقبال.

اجلنازة الثالثة َلبن الداعية احتشام عبد هللا ،فهو اآلخر قد تويف مع والده يف هذا احلادث .كان ابنا

صاحلا اب ًّرا ب ،وكان مسجال يف وقف نو ،وكان يداوم على الصلوات وكان يستجيب لكل أمر من زعيم
جملس خدام األمحدية ،ويقدم واجباته إبخالص ،ويوم الوفاة أيضا قدم واجبه يف املسجد .غفر هللا للمرحوم
وتغمده بواسع رمحته ورفع درجاته.

اجلنازة التالية للدكتور عبد الكرمي احملرتم بن ميان عبد اللطيف احملتم من ربوة ،الذي كان مستشارا
اقتصاداي متقاعدا يف البنك املركزي لباكستان ،فقد تويف يف  2020/9/14عن عمر يناهز  92سنة،

إن هلل وإن إليه راجعون .كان املرحوم حفيد أحد أصحاب املسيح املوعود  حضرة املولوي حممد علي
احملتم .عمل يف مناصب كبرية إىل أن تقاعد  1989فسافر إىل ازبكستان لتدريس اَلقتصاد يف جامعة
تشقند تلبية لنداء سيدن اخلليفة الرابع رمحه هللا ملشروع الوقف .فعمل هناك لستة أشهر.
ث كان عضوا يف اللجنة الِت شكلها اخلليفة الرابع الِت تدرس قضااي الرهن و الراب .فكان يتكلم عن كل
قضية بعمق وبدلة قوية.
لقد أَرسل أيضا عدة مقاَلت حلضرة اخلليفة نصره هللا حول النظام الربوي ،وهي قيِّمة .فسوف تُدرس
ضم آراؤه يف النظام الذي سيُقدهم يف املستقبل ضد النظام الربوي .رفع
أكثر إن شاء هللا .ومن املأمول أن تُ َ
هللا درجات املرحوم ووفهق أوَلده أيضا للعمل ِبسناته.

